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Ajuntament informa:
Des de la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat del DAAM han atorgat un ajut econòmic a l’Ajuntament Vall de
Cardós
Es tracta d’un ajut per a desenvolupar part de les actuacions forestals incloses en els Projectes d’Ordenació Forestal relatives
al calendari de 2011-12. Les actuacions que s’estan duent a terme són: 8,9 ha aclarides (Selva i Serra i Lladrós), 2 ha
tractament de restes vegetals (Solana) i 5 ha d’estassada de sotabosc a Lladrós.
Al nucli de Ribera de Cardós s’han efectuat les obres d’urgent arranjament i reposició del col·lector de la xarxa de sanejament
Atès que hi ha un tram del col·lector de la xarxa de sanejament del casc antic de Ribera de Cardós, en concret el que passa
pel carrer Comunicador i El Molí, presentava un estat de conservació molt precari, amb filtracions i vessaments, s’ha procedit
al seu arranjament i reposició.
El ple de la Corporació municipal núm. 2/2012 de l’1.3.2012, va aprovar la moció en suport de la línia Lleida-La Pobla de Segur
i el projecte de millora de la xarxa ferroviària de les comarques de Lleida.
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28/02/2012 El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natura aprova el pla de manteniment de les línies
elèctriques
La Resolució de 28 de febrer de 2012 pel qual s’aprova el pla triennal de tala, poda i estassada de vegetació per al manteniment
de les línies elèctriques aèries presentat per Red Elèctrica de España corresponent al període 2012-2014.
Amb el suport de:
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Notícies i events:
13/03/2012 S’iniciaran els treballs d’acondicionament de l’itinerari dels Ponts medievals

Proposta

05/01/2012 Cavalcada popular de Reis a tota la Vall de Cardós
Enguany, com cada any, els Reis d’Orient van arribar a la muntanya de Tavascan i van baixar fins a Ribera de Cardós, on
esperaven tots els nens i nenes amb il·lusió. A l’esglèsia alguns nens/es van poder oferir als reis una petita obra teatral
nadalenca, van cantar nadales i d’alttres van fer una exhibició musical amb guitarres. Després la pista esportiva els Reis
van entregar regals a tots els nens i nenes.
05/02/2012 Carnestoltes a l’Escola de Ribera de Cardós
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L’AMPA de l’escola Els Minairons va organitzar al pati de l’escola una tarda de disfresses pels nens i nenes de la vall i
xocolatada per a tots.
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El responsable de Millora Rural i Manteniment del Parc Natural de l’Alt Pirineu va informar a l’Ajuntament la intenció de
començar amb els treballs d’acondicionament dels camins utilitzats per la marxa de Vall de Cardós i de l’itinerari dels
Ponts medievals que creua la vall. Les tasques que efectuarà la brigada són:
Neteja de grafitis detectats als cartells de l’itinerari dels bunquers i d’inici de la Vall d’Estaron
Recollida de deixalles dels marges del camí i del riu
Despedregat del ferm del camí
Desbroçament
Retirar restes de brancatge acumulats al camí provinents d’un hort de Cassibrós
Substitució de les marques de pintura del Consell per les de franja groga de la resta del Parc, millorant el marcatge
en els punts confusos

Itinerari de Cardedo:
L’itinerari que seguidament us describim es troba dins
de les rutes senyalitzades pel Parc Natural de l’Alt
Pirineu.
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Ruta circular que s’inicia al poble més elevat del
municipi, Estaon a 1.258m d’alçada, que li permet
gaudir del paisatge de tota la vall i on podeu visitar
les ruines de l’esglèsia pre-romànica de Santa Eulàlia.
Durant el primer tram seguirem les pistes del GR-11
direcció La Guingueta d’Àneu, un cop arribats a la
borda de Palau ens desviarem per continuar l’itinerari
de Cardedo, que li dóna nom el riu que travessa.
Com s’hi arriba: Cal agafar la carretera C-13 fins a
Llavorsí, i després prendre la L-504, fins a Ribera de
Cardós des d’on surt la carretera que porta als pobles
de Surri, Anàs, Bonestarre i Estaon. Arribarem fins al
final de la carretera on trobarem una zona de
pàrquing.
Dificultat: es tracta d’una ruta de mitja dificultat per
la seva curta llargada però desnivell important.
Distància i desnivell: 5,1 Km, 300 m
Temps: 1hora i 45 minuts
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Més informació:
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www.senders.pallarssobira.cat
Itinerari de Cardedo
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L’Agenda del Pallars Sobirà:
01/03/2012 - 30/04/2012
Exposició: Recull d’obres presentades al XVIII Concurs de fotografía Espot
03/03/2012
Aviem el bestiar Sort
04/03/2012
Cinema en català: "Vicky el víking i el martell de Thor" Sort
09/03/2012 - 11/03/2012
CURS DE FELTRE AVANÇAT Rialp
10/03/2012
Excursió amb raquetes de neu, caminem per la neu Espot
XVII Sopar de la dona treballadora - Rialp 2012- Rialp
11/03/2012
Itinerari circular pel Pla de Corts Rialp
Excursió amb raquetes de neu Prat de Montané( Port del Cantó) Llavorsí
12/03/2012
Tallers de cuina interactiu : "Cuina de menuts (casquería), sabors i textures amb caràcter" Rialp
16/03/2012 - 18/03/2012
CURS INICIAL DE TINT NATURAL Rialp
16/03/2012 - 18/03/2012
World Cup Telemark 2012: Espot
III Marxa de Raquetes Foc de Neu Alt Àneu
Cts. España de Telemark Espot
17/03/2012 - 18/03/2012
Curs d’iniciació al Nordic Walking: marxa amb bastons Llavorsí
17/03/2012
Aviem el bestiar Sort
Itinerari geologic per la solana d'Estac Sort
18/03/2012
Cinema en català: "El gat amb botes" Sort
Per més informació:

Ajuntament Vall de Cardós: www.vallcardos.org o 973.62.31.22
Consell Comarcal Pallars Sobirà: www.pallarssobira.cat
Parc Natural de l’Alt Pirineu: 973.62.23.35
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24/03/2012
Excursió amb raquetes de neu, caminem per la neu Espot
En BTT per l'Estany de Montcortés Rialp
29/03/2012 - 31/03/2012
Cts. España de Absoluts i Juvenils Espot
31/03/2012
Aviem el bestiar Sort
Taller de cuina interactiu : "Les tapes plats en miniatura" Rialp
01/04/2012
Sortides literàries “Les Veus del Pamano” Sort
Cinema en català: "Alvin i els esquirols 3" Sort
Nixtrail Espot
02/04/2012 - 30/04/2012
Exposició: El Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: 50 anys
d’història Rialp
06/04/2012
Processó dels Armats Esterri d´Àneu
Processó dels Armats Tírvia
07/04/2012
Excursió amb raquetes de neu, caminem per la neu Espot
14/04/2012
Aviem el bestiar Sort
Ruta pel bosc de Virós Sort
21/04/2012
Excursió amb raquetes de neu, caminem per la neu Espot
Taller de cuina interactiu : "Cakes, galetes i dolços tradicionals" Rialp
28/04/2012
Aviem el bestiar Sort
30/04/2012
El despertar de les marmotes Espot
01/05/2012 - 30/06/2012
Exposició: Imatges d’Aigüestortes i Sant Maurici Espot
Exposició: La importància de les zones humides per a la vida a la Terra Rialp
01/05/2012
Sortides literàries “Les Veus del Pamano” Sort
06/05/2012
Jornada d'apropament al món dels barrancs Sort
12/05/2012
Sortides literàries “Les Veus del Pamano” Sort
Taller de cuina interactiu : "Cuina per a principiants" Rialp
24/05/2012
Dia Europeu dels parcsEspot
26/05/2012
Bordes de pastor Espot
27/05/2012
VII Marxa Popular Vall de Siarb Soriguera

